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 ذره-های دوفازی درهم سیالنشینی ذرات در جریانبررسی ته

 
 3هادی سیدباقری، *،2بهروز میرزایی،  1شاداب سیفی ایناللو

 
 دانشگاه محقق اردبیلی ،فنی و مهندسیدانشکده  ،مهندسی شیمی هگرو  ،شاداب سیفی ایناللو1

 دانشگاه محقق اردبیلی ،فنی و مهندسی ، دانشکدهمهندسی شیمی گروه :نویسنده مسوول -*و 2
 دانشگاه محقق اردبیلی ،فنی و مهندسی ، دانشکدهمهندسی شیمی گروه ،هادی سیدباقری3

   نشینی ذرات تهشود که منجر به فرآیند سیال نیروهایی بر ذره وارد می سویذره از -های دوفازی سیالدر جریان

نشینی ذرات وجود برای تهعددی الگرانژی جهت انجام محاسبات  دو روش کلی تحت عنوان دیدگاه اویلری وشود. می

چنین مروری بر تحقیقات و است. همکه در این پژوهش به توضیح مختصر در مورد این دو دیدگاه پرداخته شدهدارد 

دینامیک  وشگیری از ربا بهرهعمودی و زانویی ، های افقیدر لولهنشینی ذرات ی تهدر زمینه یافتهانجامهای پژوهش

صورت ، هابهبود بازده عملیاتی و کاهش هزینه ،آنی نشینی و در نتیجهشناسایی فرآیند تهجهت  سیاالت محاسباتی

 . استصورت اجمالی بیان شدهبه هااست و نتایج حاصل از آنپذیرفته

  فازیو د ،سیال ،ذره ،نشینیتهواژگان كلیدی: 

 

 

 مقدمه

نی ذرات در نشیته یزمینهدر  (computetional fluid dynamic)ی با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتیامطالعات عدیده       

باشد. در صنایع مختلف زیرا این فرآیند از لحاظ صنعتی و محاسباتی بسیار حائظ اهمیت می، استصورت گرفتههای دوفازی جریان

اهش بازدهی خطوط تولید از طریق انسداد سطح مقطع عبور جریان و تشکیل رسوب بروز این فرآیند موجب مشکالت فراوان از جمله ک

های چند فازی پیشنهاد گردد. در های متنوعی برای جریانپیشرفت ریاضیات باعث شده است تا مدل .شودبر سطح تجهیزات می

 .دهنداستوکس مورد بررسی قرار می –ن معادالت نویراز دیدگاه اویلری و با نوشتبا استفاده را سیال عموما فاز  ذره-سیالتحلیل جریان 

  از استفاده با باشد.به منظور حل جریان می ذرههای الگرانژی و اویلری فقط مربوط به بررسی معادالت فاز دیدگاه یو طرح مسئله

                                                      

* pt. 

* pt. 
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به  هستند دقیقی بسیار هایجواب ریاضی، معادالت تحلیلی هایجواب. یافت دست تئوری معادالت حل به توانمی ریاضی هایروش

 مرزی، شرایط هندسه، بودن بعدی سه یا بعدی دو مانند مسئله شرایط .باشد حل قابل تحلیلی روش به موردنظر یمعادله آنکه شرط

 .[1]باشد که مبنای دینامیک سیاالت محاسباتی می گردید معادالت حل جهت عددی هایروش از استفاده باعث مسئله بودن فازی دو

 است نرسیده آزمایش یمرحله به هنوز که را ایمسئله راه حل که هستند قادر محققان محاسباتی، سیاالت دینامیکاستفاده از  با

 بخشند. بهبود را تجربی نتایج اینکه یا و کنند پیشگویی

 

 الگرانژ-روش اویلر

به عنوان فاز جداگانه از دیدگاه الگرانژی مورد  ذراتدیدگاه اویلری و فاز به صورت یک فاز پیوسته از  سیالدر این روش فاز 

گیرد. حرکت هر ذره با یک معادله جدا و مخصوص گیرد. در واقع هر ذره به طور مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار میبررسی قرار می

یک فرض اساسی  شود.مختصات الگرانژی بیان می شود و حرکت ذره در مسیر خود توسط معادله دیفرانسیلی در دستگاهتوصیف می

کند. این روش هنگامی که ذرات با یک حجم کوچکی از حجم کل را اشغال می ،در این نوع مدل این است که فاز ثانویه شامل ذرات

دهد. البته این روش عنی میباشد و در مورد فاز ذرات اطالعات ریز و با مدارای مزیت می ،گیرندهای مختلف مورد بررسی قرار میاندازه

 .[2]شود الگرانژی می–ت به  روش اویلرینسببه قیمت محاسبات طوالنی کامپیوتر و حافظه زیاد منجر به 

 

 اویلر-روش اویلر
نیزز بزه    ذره. در واقع فاز شودنیز به طور پیوسته فرض می ذرهبلکه فاز  ،های سیال(اویلر نه تنها فاز سیال )یا فاز–در دیدگاه اویلر

 هزا از معزادالت  های سرعت و فشار در نظر گرفته شزده و بزرای تمزامی فزاز    های چون لزجت و گرادیانعنوان یک سیال و دارای پارامتر

هزا اشزاره   توان به استفاده از یک روش حل عددی واحد برای تمامی فزاز شود. از جمله محاسن این روش میاستوکس استفاده می-ناویر

هزای  های مختلف بنابر شرایط مسئله و نیز ساده سازیتوان به محدودیت اعمال این روش برای سیستماما از معایب این روش می، نمود

درصد اسزت از دیزدگاه    1۱تر از ای که در آن حجم ذرات کمهای ذرهبه طور کلی برای جریاناشاره نمود.  ،است که به منظور حل الزم

 شزود به کار گرفته میاویلری درصد باشد مدل  1۱تر از بیش، چه این کسر حجمیها چنانشود و برای این جریانالگرانژی استفاده می

[3]. 

    و زانویی  عمودی، های افقیدر لولهذرات نشینی ته
نشینی بیان نمود ی تهترین بخش در پدیده، مکانیزم حرکت ذره به سمت دیواره را به عنوان مهم2۱۱2در سال  (Guha) گوحا

نشینی ذرات بسیار ریز را توصیف نمود و دو مکانیزم نفوذ براونی و . در نخستین رژیم، ته[2]نشینی را معرفی نمود و سه رژیم اصلی ته

ی ذرات نشینی ذرات با افزایش اندازهکننده در این رژیم بیان نمود. سرعت تههای کنترلی ذرات را به عنوان مکانیزمنفوذ آشفته

نشینی ذرات بسیار ریز، نسبتا زیاد است. در رژیم معکوس دارد. لذا سرعت تهی ذرات نسبت یابد، زیرا نفوذ براونی با اندازهکاهش می

ی ذرات افزایش رسد. سپس با افزایش اندازهی ذرات، سرعت تشکیل رسوب کاهش یافته و به یک مقدار کمینه میدوم با افزایش اندازه

ی سوم به علت افزایش بیش از حد سایز ذرات، مکانیزم ی توربوفورسیس است. در ناحیهکند که دلیل آن، حضور پدیدهآنی پیدا می

 . [2]شود نشینی مشاهده میای نداشته و مقداری کاهش در سرعت تهرسیس تأثیر قابل مالحظهفوتوربو

ی تعمیم مدل تجدید سطح به ارتباط بین غلظت ذرات و توزیع سرعت جابجایی ذرات به وسیله 2۱1۱در سال  (chiou) چیو

این مدل ارائه شده، سبب ایجاد یک . [4]دما، دست یافت و غیر هم درهمهای تصادفی به معادالت پیوستگی و مومنتوم ذره در جریان

با  های انتقال براونی و نفوذ آشفته، اینرسی ذره و ترموفورسیسسازی نظیر مکانیزمهای مدلچهارچوب مناسب برای اتصال پارامتر

های دههای حاصل از این معادله سازگاری خوبی با دابینیشود. پیشنشینی ذره ایجاد میمعادالت تحلیلی مربوط به سرعت ته

 ته ،2۱11اکبرزاده و همکاران در سال  .[4]یافته در لوله داشت  نشینی در جریان آشفته و توسعهآزمایشگاهی مربوط به سرعت ته

های مختلف انتقال ذره به دیواره شامل استفاده از مکانیزم رقیق را بای عمودی در یک جریان آشفتهی لولهنشینی ذره برسطح دیواره

 لیفت. تاثیرات نیروهای [5]سازی نمودند حرکت براونی، نفوذ آشفته و توربوفورسیس مدل
(lift) نیروهای الکتروستاتیکی و زبری ،

-گیری از روشهای محاسباتی را با بهرهنشینی ذرات دست یافتند. روشح را نیز لحاظ نمودند و به یک روش حل تحلیلی برای تهسط
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ی وسیعی از زمان استراحت ذره، ارائه نمودند. های مختلفی از تمایل چسبندگی ذرات به دیواره و محدودههای حل عددی برای مقدار

م با کاهش در میزان احتمال چسندگی ذره به دیواره، به میزان قابل نشینی توااد که میزان کاهش شدت تهی این تحقیق نشان دنتیجه

 .  [5]ذره بستگی دارد  آسایشتوجهی به زمان 

سازی سه بعدی ، جریان گاز طبیعی عبوری از یک شیر توپی را از طریق شبیه(2۱11)و همکاران  (Veluswamy) یاموولوس       

نی ذرات در جریان گاز طبیعی ایفا نشی. نتایج این تحقیق نشان داد که دینامیک جریان، نقش اساسی در ته[6]دادند  مورد بررسی قرار

سازی دینامیک سیاالت محاسباتی ها با شبیهثیر را دارد. آنین تادی کمترنشینی ذرات، سرعت وروکند و در میان عوامل مؤثر در تهمی

های پایین دست، وجود آشفتگی و نواحی جریان برگشتی را در نزدیکی دیواره اثبات الگرانژ در جریان –با استفاده از روش اویلر 

د. عالوه بر های پایین دست دارذارت در جریان نشینیتری در تهها، نقش مهمنمودند و دریافتند که آشفتگی در مقایسه با سایر نیرو

پذیری جریان، پراکندگی سازی دینامیک سیاالت محاسباتی نشان داد که شیرهای توپی تأثیر زیادی در طول برگشتشبیه این،

صنعت نفت و گاز در نشینی ذارت دارد. نتایج حاصل از این پژوهش دستاوردهای بسیار حیاتی و ارزنده برای ها و در نتیجه تهگردانه

 . [6]نشینی ذرات در جریان های پایین دست در پی داشت جهت پیشگیری از ته

ی سکون نشینی که شامل روش فاصلهسازی فرآیند تهمطابقت دو روش ارائه شده جهت مدل (2۱12)شیردل و همکاران 

هی بررسی نمودند و به سازگاری مطلوبی دست یافتند. در های آزمایشگاباشد را با دادهسازی تصادفی )الگرانژی( می)اویلری( و مدل

نشینی ذرات آسفالتین را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. همچنین نشینی ذرات آهن در جریان گاز و در گام بعدی تهگام اول ته

   . [7]گردد نشینی میهمشاهده نمودند که افزایش سرعت جریان و کاهش دمای سطح لوله موجب کاهش چشمگیر در میزان شدت ت

ی انتقال گاز نشینی ذرات در خطوط لولهستوکس را در فرآیند ته، تأثیرات عدد رینولدز و عدد ا(2۱12)مجید بخشش  مهدی و

مورد مطالعه قرار دادند. در  0۱º. عالوه برآن تأثیر نسبت انحنا را در نفوذ ذرات در انحناهای [2]طبیعی و دارای انحنا، بررسی نمودند 

ی ی زانویی بر خالف خطوط لولهالگرانژ استفاده شده است. بر اساس نتایج این تحقیق درخطوط لوله –از روش اویلر سازیاین مدل

یابد. افزایش نسبت انحنا در لوله، تأثیرات مثبتی در نشینی ذرات افزایش میفاقد زانویی و انشعاب، با افزایش سرعت جریان، شدت ته

شود. همچنین درصد های اقتصادی میما اگر نسبت انحنا از حد معینی فراتر رود، موجب افزایش هزینهانتقال و جابجایی ذرات دارد ا

 . [2]کند و فقط به عدد استوکس بستگی دارد خروج ذرات با عدد رینولدز تغییر نمی

ذرات دارای تحت شرایط جریانی متفاوت را نشینی ذرات پودر سیاه در گاز طبیعی ته، (2۱15و همکاران ) (Filali) فیاللی

دهد که ذرات با قطر های مختلف لوله مورد بررسی قرار دادند. نتایج این بررسی نشان میزبری سطحقطرهای مختلف و 

)کوچکتر p 1d m     که ذرات درحالی ،یابندانتقال میی انتقال گاز طبیعی شبکه درهای پایین دست به سهولت به جریان   (

تربزرگ
p

1 )(d m  سازی سه بعدی شوند. در این پژوهش شبیهنشین میته اندشده تولیدکه  ینقاط ی اندکی ازفاصلهبه سرعت در

تاثیر یک طرفه بین ذرات  است.صورت پذیرفته)الگرانژ(  ذرات در مورد تهمبتنی بر مدل فاز گسس و CFDدر جریان توسعه یافته با استفاده از 

نشینی ذرات ریز سبب افزایش شدت ته ،مشاهده شد که زبری سطح لوله فرض شده است. ،ذراتپودر سیاه و سیال به دلیل کسر حجمی پایین 

بزرگتر متاثر از زبری  نشینی ذراتاین در حالی است که ته ،دگیراین ذرات تحت مکانیزم نفوذ براونی صورت می نشینیشود و فرآیند تهمی

بعدی و با فرض گاز حاوی ذرات گردوغبار روشی جدید جهت چنین این تحقیق با استفاده از حل تحلیلی پایای معادله تکهم. باشدسطح نمی

 . [0] دهدنشینی پودر سیاه در خطوط انتقال گاز طبیعی ارائه میشناسایی ته

 داخل یک در یک جریان توسعه یافته m µ (5۱-4۱۱)یاندازه باآسفالتین ذرات نشینی فرآیند ته ،(2۱16) میرزایی و سیدباقری

-شبیه ،الگرانژ-کارگیری روش اویلربه و سه بعدی (CFD) فت خام را با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتیحاوی ن ی عمودیلوله

نفوذ برآونی و نیروی دراگ  ،شناوری ،بررسی آنان شامل نیروهای وزندر  نشینیبر فرآیند ته موثری لحاظ شدهنیروهای سازی نمودند. 

(drag) نظر نموند.صرف، دارندآسفالتین نشینی بر فرآیند تهکه به دلیل تاثیرات جزئی از تاثیر نیروهایی نظیر نیروی لیفت باشد. می 

باشد. در مقابل با افزایش در نفت خام میری سطح و تعداد ذرات نشینی مستقل از زبسازی آنان نشان داد که سرعت تهنتایج شبیه

نتایج حاصل  ،های تجربی در این زمینهدلیل کمبود دادهبهباشد. میای افزایش طور قابل مالحظهبهنشینی سرعت ته سرعت جریان نفت

 [1۱] نمودند که تطابق خوبی حاصل شد  (aerosol)ی آیروسل های تجربی موجود در زمینهسازی را با دادهاز شبیه
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 رییگنتیجه
 ،باشد که در اثر عوامل و نیروهای مختلف نظیر نیروی لیفتی مهمی میذره پدیده -های دوفازی سیالنشینی ذرات در جریانته

های مختلف صنعتی را در پی دارد. این دهد که به عنوان فرآیندی نامطلوب خسارات اقتصادی در بخششناوری روی می و وزن ،دراگ

یر پارامترهای باشد. از سانشینی میی نوع مکانیزم تهذرات تعیین کننده دهد که اندازههای مختلفی روی مییند تحت مکانیزمفرآ

      افزایش سرعت جریان موجب افزایش سرعت  ی افقی و یا عمودیدر لولهباشد. جریان می ینشینی هندسهثیرگذار بر فرآیند تهتا

  شود.   نشینی میی زانویی افزایش سرعت جریان موجب کاهش سرعت تهدر لولهشود اما نشینی میته
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